
90دقيقه تا پايان 
دنيا حيدري
   گزارش

مرحل�ه گروهي 
لي�گ قهرمانان 
آسيا باقي مانده است، آن هم در حالي كه تكليف دو 
نماينده ايران )س�پاهان و شهرخودرو( مشخص 
شده؛ سرنوشتي كه در پي ناكامي هاي اين دو تيم 
رقم خورد، دور از انتظار نبود اما تكليف دو نماينده 
ديگر )پرسپوليس و استقالل( به هفته آخر كشيده 
شده است؛ هفته اي كه سرنوش�ت آن در گرو برد 
س�رخابي هاي ايران اس�ت و در غير اين صورت 
داستان پرسپوليس و استقالل هم مانند سپاهان و 
شهرخودرو با تلخي و ناكامي به نقطه پايان مي رسد. 

 تبعيد صدرنشين به سكوي سوم
سرخپوش��ان ك��ه ب��ا دو ب��رد پياپ��ي موفق به 
صدرنش��يني در گروه C ش��ده بودن��د، مقابل 
الدحيل نتوانستند از موقعيت هاي خود استفاده 
و انتظارات را برآورده كنند تا داور كه گويي منتظر 
تقديم كردن فرصتي طاليي به حريف قطري بود 
با يك پنالتي مش��كوك سرنوشت بازي را تغيير 
داده و پرسپوليس را روانه خانه سوم جدول كند! 
تصميمي كه صدر جدول را تقديم الدحيل كرد و 
با توجه به برد پرگل شارجه امارات مقابل التعاون 
عربستان)6 بر صفر( سقوط به رده سوم جدول را 
براي سرخپوشان تهراني به دنبال داشت؛ اتفاقاتي 
كه دست يحيي را در پوست گردو گذاشت چراكه 
حاال پرسپوليس براي صعود نمي تواند به تساوي 
مقابل ش��ارجه دل خوش كند كه اين نتيجه با 
توجه ب��ه تفاضل گل منفي يك سرخپوش��ان و 
تفاضل 6 شارجه به معني حذف نماينده ايران از 
گروه C و نماينده اماراتي اين گروه است! در واقع 
تنها كسب هر سه امتياز بازي آخر مي تواند صعود 
پرسپوليس را ضمانت كند چراكه حتي در صورت 
پيروزي پرگل مقابل ش��ارجه ك��ه دور از ذهن 
است، التعاون مي تواند در صورت پيروزي مقابل 
الدحيل به همراه اين تيم با 9 امتياز راهي دور بعد 
شود. تساوي با تعداد گل كمتر هم كه داستانش 
تشريح شد و تنها برد مقابل تيمي كه پيشتر و در 
مرحله رفت مقابل ياران يحيي تن به تساوي داده 
مي تواند پرسپوليس را روانه مرحله بعد كند، حال 
آنكه در صورت ادامه پيروزي هاي ياران يحيي، 
پرسپوليس با خيالي آسوده و به عنوان صدرنشين 
گروه صعود مي كرد اما ندانستن قدر موقعيت ها 
سرانجام كار دس��ت يحيي و شاگردانش داد! هر 
چند يحيي ب��ر اين باور اس��ت تيمش به حريف 
هيچ موقعيتي نداد و داور سه امتياز اين بازي را 
به الدحيل تقديم كرد اما اين توجيه فرصت هاي 
از دست رفته پرسپوليس مقابل الدحيل و حتي 
التعاون در دو بازي قبلي نمي شود؛ مسئله اي كه 
بدون ترديد بزرگ ترين ضعف سرخپوشان است 
كه در صورت عدم حل و فصل اوضاع را براي اين 

تيم از اين هم سخت تر مي كند. 

  پايان تلخ سپاهان
نسخه سپاهان هم در پنجمين هفته رقابت هاي 
اين فصل ليگ قهرمانان پيچيده ش��د. نماينده 
اصفهاني ايران كه بهتر از ساير نماينده هاي ايران 
نتيجه گرفته بود، در ادامه اين رقابت ها نتوانست 
كمافي الس��ابق ظاهر ش��ود و با در پيش گرفتن 
روندي ن��اكام، فرصت هاي خ��ود را يكي پس از 
ديگري از دست داد و دس��ت آخر هم با تساوي 
بدون گل مقابل العين امارات، قعرنش��ين گروه 
كه در چهار هفته قبلي تنها يك امتياز به جيب 
زده بود، سند حذف خود از اين رقابت ها را امضا 
كرد و حاال حتي در صورت برتري مقابل آخرين 
حريف خود در اين رقابت ها نيز نمي تواند راهي 
مرحله بعد ش��ود، در حالي كه پي��روزي مقابل 
العين مي توانست شانس��ي هر چند اندك براي 
زردپوشان اصفهاني در هفته پاياني باشد؛ شانسي 

كه سپاهان به سادگي از دست داد. 
  3 امتياز تا صعود 

اس��تقالل دومين نماينده ايران اس��ت كه هنوز 
ش��انس صعود به مرحله بعد را دارد. آبي پوشان 
تهراني تنها در صورت پيروزي است كه مي توانند 
حضور در مرحله بعد را تجربه كنند، هرچند اين 
احتمال هم وجود دارد كه االهلي عربس��تان به 
دليل داشتن تعداد باالي بازيكنان كرونايي از اين 

رقابت ها كنار بكشد يا توسط AFC كنار گذاشته 
ش��ود كه در آن صورت اس��تقالل به سادگي به 
مرحله بعد صعود مي كند. آخرين حريف استقالل 
در مرحله گروه��ي رقابت هاي لي��گ قهرمانان 
آسيا، صدرنشين ش��ش امتيازي گروه A است؛ 
تيمي كه پيشتر اس��تقالل را با حساب 2 بر يك 
شكس��ت داده اما صع��ودش قطعي ش��ده و در 
صورت باخت هم راهي مرحله بعد مي شود، آن 
هم به عنون صدرنش��ين؛ مسئله اي كه مي تواند 
آبي پوش��ان تهراني را به كسب س��ه امتياز اين 
بازي اميدوار كن��د، خصوصاً كه نامجومطلق نيز 
تأكيد دارد تيمش برابر حريف عربستاني محكوم 
به برد اس��ت؛ نتيجه اي كه البته باي��د ديد برابر 
صدرنش��ين گروه حاصل مي شود تا سند صعود 
استقالل به مرحله بعد را صادر كند يا نه. اما اتفاق 
جالب درگيری اين روزهاي الهالل عربس��تان؛ 
تيم 11امتيازي و صدرنش��ين گروه B به گفته 
رسانه هاي صعودي تس��ت كرونای سه بازيكن 
ديگرش مثبت ش��ده اس��ت: محم��د جحفلي، 
محمد كنو و محمد الكنيدري؛ سه نفري كه برابر 
شهرخودرو به ميدان رفتند و اكنون در قرنطينه 
هس��تند؛ وضعيتي كه در ص��ورت تداوم حضور 
الهالل در لي��گ قهرمانان، اين تي��م را با چالش 
 AFC  مواجه مي كند و اين احتمال وجود دارد

آبي پوشان رياض را از اين رقابت ها كنار بگذارد 
كه در آن صورت اس��تقالل در صورت صعود به 
مرحله بعد بدون مصاف با الهالل راهي يك چهارم 

نهايي مي شود. 
  گام آخر، شام آخر

شهرخودرو، نماينده مشهدي ايران كه به واسطه 
نمايش بسيار ضعيف در اين دوره از مسابقات از 
مدت ها قبل عدم صعودش از گروه B مش��خص 
شده است، س��اعت 21:30 امش��ب در آخرين 
بازي اين فصل خ��ود برابر پاختاك��ور به ميدان 
مي رود. تيم هش��ت امتيازي گروه ك��ه در رده 
دوم قرار دارد و به دنبال كس��ب سه امتياز ديگر 
براي قطعي كردن صعود خود اس��ت؛ تصميمي 
كه بعيد اس��ت نتواند مقابل تيم تك امتيازي و 
قعرنش��ين جدول عملي كند. شهر خودرو كه با 
چهار باخت و تنها يك مساوي بدترين عملكرد را 
در بين نماينده هاي ايران در اين رقابت ها داشته  
است هنوز يك فرصت دارد كه با شرايطي بهتر 
اين رقابت ها را به پايان بب��رد اما بايد ديد تيمي 
كه تاكنون تنها موفق به كسب يك امتياز شده 
مي تواند در آخرين گام امتيازي از يكي از مدعيان 
صعود بگيرد يا پرونده ناكام خود را با ادامه روند 
غيرقابل قبول خود مي بن��دد و به كارش در اين 

دوره از رقابت ها پايان مي دهد. 
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سعيد احمديان 

شهيد سليماني كشتي گير بود
در حالي ديروز مراس��م تجليل از رزمندگان عرصه ورزش برگزار شد كه 
سرلشكر رحيم صفوي، مشاور عالي و دستيار ويژه مقام معظم رهبري مهمان 
ويژه اين برنامه بود. سرلشكر صفوي در اين مراسم با بيان اينكه رزمندگاني 
كه در دفاع مقدس ورزشكار بودند، خط شكن بودند، به خاطرات ورزشي اش 
از سپهبد شهيد قاسم سليماني اشاره كرد: »قاسم سليماني يك ورزشكار و 
كشتي گير بود. من شهيد سليماني را 40سال مي شناختم. او جسم ورزيده اي 

داشت و وقتي وارد سوريه مي شد سه الی چهار روز نمي خوابيد.«

ورزش و درس هيچ منافاتي باهم ندارند

ترين معضل پارالمپيكي ها مشكالت مالي است بزرگ 
امي���ر جعفري،      بازتاب
ملي پ�����وش 
پاراوزنه برداري كشورمان با انتقاد از عدم توجه 
مسئوالن ورزش به وضعيت معيشتي قهرمانان 
و مدال آوران در اين ايام س��خت گفت: »از نظر 
بحث مالي كه تورم وجود دارد و هر روز قيمت ها 
تغيير مي كن��د. با اين ش��رايط به ط��ور حتم 
ورزشكاران و پارالمپيكي ها نيز اذيت مي شوند. 
براي درمان مصدوميتم به پزشك مراجعه كردم 
و هزينه يك پزش��ك به اندازه حقوق ش��انس 

پارالمپيكي مدال نقره و برنز است. بزرگ ترين 
مشكل مسائل مالي اس��ت. تمام دغدغه مجهز 
كردن ورزشكاران براي ش��ركت در بازي هاي 
المپيك و پارالمپيك پيش رو بوده و من تمام 
تالشم را مي كنم تا مدال احتمالي  نقره يا برنز را 
ارتقا ده��م. هزينه وزنه برداري بيش��تر از بقيه 
رشته هاي ديگر است. به لحاظ تغذيه، مكمل و 
اگر با آسيب ديدگي هم مواجه ش��وند، نياز به 
مسائل درماني پيدا خواهند كرد كه هزينه هايش 

به مراتب چند برابر از يك فرد عادي است.«

هفته چه��ارم رقابت هاي ليگ 
فريدون حسن

      خبر
برتر واليبال عصر امروز در حالي 
پيگيري مي شود كه شايد بتوان 
گفت حساس ترين بازي را نبرد بين پيكان و شهرداري ورامين 
در تهران ش��كل مي دهد.  دو تيم مدعي واليب��ال در حالي به 
مصاف هم مي روند كه نشاني از تيم هاي قدرتمند سال هاي قبل 
ندارند. پيكان سه هفته قبل دو باخت را تجربه كرده و شهرداري 
ورامين هم با يك شكست و دو پيروزي سخت با آن تيم قهرمان 
فاصله زيادي دارد. بازي ام��روز ميان دو تيم در واقع نبرد براي 
بازگش��ت به جدول و امي��دواري به هفته هاي پيش روس��ت؛  
ديداري ك��ه برن��ده آن اوضاع خ��ود را در ج��دول رده بندي 
سروسامان مي دهد و بازنده شرايطي به مراتب سخت تر از امروز 
در هفته هاي آينده خواهد داشت.  ديگر ديدار حساس اين هفته 
را تيم هاي دوم و سوم جدول رده بندي يعني فوالدسيرجان و 
ش��هرداري اروميه در ارومي��ه برگزار مي كنند. دو تيم با س��ه 

پيروزي از هفته هاي گذش��ته تنها به لحاظ ست شماري باهم 
رقابت دارند اما امروز مقابل نام يكي از آنها اولين شكست ثبت 
مي شود؛ شكستي كه شايد بازنده را به ميانه هاي جدول بفرستد 
اما سايپاي صدرنشين امروز در آمل ميهمان لبنيات هراز اين 
شهر است ؛ تيمي كه با درخشش در هفته اول همه را شگفت زده 
كرد اما در دو هفته بعد با شكست در برابر حريفان نشان داد راه 
زيادي براي رسيدن به هماهنگي در پيش دارد، بنابراين شايد 
بتوان گفت س��ايپا ام��روز مي تواند با كس��ب چهارمين برد به 
يكه تازي خود در جدول رده بندي ادامه دهد.  در ساير بازي ها 
شهرداري گنبد با سپاهان اصفهان رده چهارمي روبه رو مي شود. 
اصفهاني ها هم از جمله تيم هايي هستند كه هنوز باخت را تجربه 
نكرده ان��د. خاتم اردكان به مصاف هورس��ان رامس��ر مي رود. 
شهداب يزد از ش��هرداري قزوين پذيرايي مي كند و در نهايت 
راه ياب ملل مريوان ميزبان شهروند اراك است. آذر باتري اروميه 

هم اين هفته با قرعه استراحت روبه رو شده است. 

امروز ، هفته چهارم ليگ برتر واليبال 

نبرد بازگشت در تهران

ورزش اي��ران، 
حامد قهرماني

      چهره
كمتر ورزشكار 
تحصيلكرده به 
خود ديده است، تحصيل كه مي گوييم منظورمان 

ليسانس، فوق  يسانس يا حتي دكتراي تربيت 
بدني نيست كه امروز بسياري از ورزشكاران به 
سبب سهميه قهرماني و مدال آوري اين مدارك 
را ب��ه راحتي ب��ه دس��ت مي آورند ام��ا وقتي 
ورزش��كاري با تالش و هم��ت و درس خواندن 
موفق به كسب مدارج علمي مي شود، آن وقت 
داستان متفاوت اس��ت. رادين خيام ملي پوش 
17ساله تنيس روي ميز كشورمان يك نمونه از 
اين دست ورزشكاران اس��ت؛ ملي پوشي كه با 
كس��ب رتبه 101منطقه اي در رش��ته رياضي 
كنكور امس��ال ثابت كرد كه هم مي توان درس 
خواند و هم ورزشكار موفقي شد. رادين كه مدال 
نقره نوجوانان آس��يا را در كارنامه خود دارد، در 
يك سال گذشته بيش��تر وقت خود را به درس 
خوان��دن گذرانده و حاال با كس��ب موفقيت در 
كنكور دو هفته اي مي شود كه تمرينات جدي 
خود را از سر گرفته است. او مي گويد: »متأسفانه 
جوي وجود دارد مبني بر اينكه يك ورزشكار 
نمي تواند درس بخواند. اين در حالي است كه 
اين دو موضوع هيچ منافاتي با يكديگر ندارند. 
علي دايي بهترين الگو و نمونه براي اين موضوع 
است. او در دانشگاه معتبري درس خواند و در 
عرصه ورزشي نيز به سطوح باال دست يافت. من 

هم مي خواهم همين مسير را بروم.«

شيوا نوروزي

»ورزش« قربانی نگاه سياسی وزارت ورزش
اختالفات سياسي و نگاه هاي حزبي و باندي، آفت ورزش ايران است؛ آفتي 
كه در سال هاي اخير بيشتر از قبل به جان ورزش افتاده و خيلي از رشته ها 
و قهرمانان را زمينگير كرده و فدراسيون هاي ورزشي را با مشكالت زيادي 
روبه رو كرده است. بارها شاهد بوده ايم كه غالب شدن يك نگاه خاص در وزارت 
ورزش چطور توانسته ورزش را به حاشيه ببرد و با نگاه منفعت طلبانه اي كه 
هر كه با ما نيست، از ما نيست، ورزش را وارد يك بحران كند. مانند امروز كه 
ورزش گرفتار نگاه هاي سياسي شده است و سياسي كاري هاي متوليان و 

تصميم گيرندگان گرفتاري هاي ورزش را زياد كرده است. 
 نمونه چنين بحراني را امروز در كشتي مي بينيم؛ رشته اي كه زمان بازي هاي 
آسيايي و المپيك، مسئوالن بيشترين انتظار را از آن دارند و بار مدال آوري 
روي اين  رشته اس��ت و جايگاه كش��ورمان در جدول رده بندي آسيايي و 
المپيك را همواره مدال هاي كشتي تعيين كرده است. با وجود اينكه چنين 
افتخارات و مدال هايي سبب شده كشتي نسبت به رشته هاي ديگر با فاصله 
در رده اول قرار بگيرد اما اين رش��ته در نظر مس��ئوالن وزارت ورزش آن 
جايگاهي كه بايد داشته باشد را ندارد و مظلوم واقع شده است، مانند بحث 
بودجه كه يكي از مهم ترين دلمشغولي ها و دل نگراني هاي اهالي كشتي است. 
رشته اي كه بيشترين مدال آوري را در مسابقات بين المللي براي كشورمان 
دارد هميش��ه در س��ال هاي اخير لنگ بودجه و پول بوده و در اكثر مواقع 
ملي پوشان فرنگي و آزاد با سخت ترين شرايط و حداقل توجه، آماده رويارويي 
با حريفاني شده اند كه با حداكثر امكانات و ساپورت مالي به مسابقات آمده اند، 
البته با وجود شرايط سختي كه ملي پوشان كشتي داشته اند، آنها روي تشك 
بدون توجه به اين مصائب، تمام توان شان را براي موفقيت گذاشته اند و نتيجه 
آن هم كارنامه پربار و مدال هاي رنگارنگ كشتي گيران در رقابت هاي مختلف 
جهاني، آسيايي و المپيك بوده است كه برخوردهاي تبعيض آميز در تقسيم 

ناعادالنه بودجه هم توانسته مانع آن شود. 
با وجود موفقيت هاي بي شمار كشتي كه اين رشته را به ورزش اول كشور 
تبديل كرده، وزارت ورزش در سال هاي اخير يك رويكرد منفي را كه در 
ضديت با منافع ورزش اول كشورمان است، برابر اين رشته در پيش گرفته 
است، فرقي نمي كند كه رسول خادم رئيس فدراسيون باشد يا عليرضا دبير، 
كشتي همواره در ليست سياه وزارت ورزش قرار داشته، آن هم رشته اي كه 
مسئوالن وزارت ورزش بيشترين افتخاراتي كه در كارنامه مديريتي شان 
ثبت ش��ده اس��ت، مربوط به موفقيت هايي اس��ت كه كش��تي گيران با 

سخت ترين شرايط به دست آورده اند. 
تصور مي شد با رفتن رسول خادم كه اختالفاتش با مسعود سلطاني فر علني 
شده بود، كشتي از ليست سياه وزارت بيرون مي آيد اما يك سال و چند ماه بعد 
از آنكه عليرضا دبير به فدراسيون كشتي آمده است، همچنان نگاه خصومت آميز 
متولي��ان ورزش با كش��تي ادام��ه دارد و بودجه اين فدراس��يون همچنان 
قطره چكاني پرداخت مي شود. دبير هم امروز در مواجهه با وزارت ورزش، همان 
دردسرهايي را كه خادم داشت، تجربه مي كند و برخورد تبعيض آميز سلطاني فر 

و معاونانش در پرداخت همان بودجه حداقلي كشتي ادامه دارد. 
با توجه به اهميت جايگاه كشتي در كاروان ايران در رقابت هاي مختلف 
از يك طرف و جايگاه وزارت ورزش به عنوان متولي اصلي ورزش از طرف 
ديگر، ادامه اين اختالفات، ورزش اول كشورمان را با مشكالت حادتري 
نسبت به امروز روبه رو خواهد كرد و اين مسئله مي تواند ترمز موفقيت هاي 
اين رشته را بكشد؛ مسئله اي كه هم در المپيك و هم مسابقات آسيايي 

مي تواند جايگاه كشورمان را با تنزل روبه رو كند. 
عدم موفقيت كشتي تنها به پاي مسئوالن فدراسيون نوشته نخواهد شد و 
بخش زيادي از ناكامي هاي احتمالي با توجه به نگاه تبعيض آميز و سياسي 
كه در ورزش وجود دارد، به حساب وزارت ورزش نوشته خواهد شد كه با 
نگاهي سياسي و پس از آنكه گزينه شان در انتخابات كشتي نتوانست رأي 

بگيرد، برخورد خصومت آميز گذشته را با كشتي ادامه  دهند. 
با توجه به اين رويه، ضروري است وزارت ورزش با كنارگذاشتن نگاه سياسي 
و منفعت طلبانه به ورزش، رويكردي عدالت محور را در مواجهه و رسيدگي 
به فدراسيون ها در پيش بگيرد، چنين رويه اي هم نگاه منفي اهالي كشتي و 
ساير ورزش ها را به وزارت از بين خواهد برد و هم موفقيت هاي بيشتر كشتي 
را به همراه خواهد داشت؛ موفقيت هايي كه كارنامه مديران وزارت ورزش 
را هم پربارتر خواهد كرد و آنها هم از كنار كشتي خواهند توانست سرشان 

را باال بگيرند و با مدال هاي كشتي به عملكردشان ببالند. 

 ليگ هاي كشتي، بسكتبال و تكواندو 
در صف شروع مسابقات

روزهاي سخت كرونايي ورزش
برگزاري مسابقات ورزشي در روزهاي اوج كرونا سختي هاي خاص خود 
را دارد. بسياري از رشته ها ماه ها تعطيلي اجباري را پشت سرگذاشته اند 
و حاال هم كه مجوز برگزاري مسابقه را دريافت كرده اند بايد براي حفظ 

جان ورزشكاران پروتكل هاي بهداشتي را به دقت رعايت كنند. 
    

كشتي از جمله رش��ته هايي است كه ورزش��كارانش نسبت به تعطيلي 
طوالني مدت رقابت ها اعتراض داشتند. كشتي گيران كه پيش از شيوع 
ويروس كرونا نيز با مشكالت معيشتي مواجه بودند به دليل تعطيلي اردوها، 
تمرينات و مسابقات، دغدغه هايش��ان بيش از پيش شده است. با اصرار 
كشتي گيران و مربيان اين رشته براي برگزاري ليگ پس از بررسي هاي 
فراوان باالخره مجوز آن از سوي ستاد مقابله با كرونا در ورزش صادر شد، 
با اين حال صدور اين مجوز چالش هاي زيادي را به همراه خواهد داشت؛ 
نحوه برگزاري رقابت ها، گرفتن تس��ت كرونا، حفظ جان ورزشكاران و 
جلوگيري از انتشار ويروس بين اعضاي تيم ها و دست اندركاران مسابقات 
از مهم ترين اين چالش ها هستند. طبق اعالم مسئوالن فدراسيون قرار 
است ليگ كشتي در سالن 12هزار نفري آزادي برگزار شود. نايب رئيس 
فدراسيون كشتي يك بار ديگر حفظ سالمت ورزشكاران را اولويت اصلي 
خواند. حميد سوريان با اشاره به برنامه اين فدراسيون براي برگزاري ليگ 
گفت: »براي فدراسيون كشتي بسيار مهم بود كه چرخ كشتي به گردش 
درآيد و به دليل لغو شدن بازي هاي المپيك2020 توكيو در سال جاري، 
اولين برنامه و هدف ما برگزاري رقابت هاي ليگ برتر كشتي آزاد و فرنگي 
بود. به دليل اينكه ليگ كشتي به عنوان يك منبع درآمد براي كشتي گيران 
و مربيان محسوب مي شود، با توجه به شرايط خاص كشور به دليل شيوع 
ويروس كرونا، با ارائه پروتكل هاي بهداشتي، مجوز برگزاري اين مسابقات 
را از معاونت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گرفتيم تا به نوعي 
بار ديگر رونق به كشتي بازگردد و كشتي گيران مطرح بتوانند تمرينات 
خود را برگزار كنند و رقابت هاي رودررو و جدي را داشته باشند.« سوريان 
همچنين از همه تيم هاي ش��ركت كننده در ليگ خواست پروتكل هاي 
بهداش��تي را رعايت كنند: »از تمامي تيم ها مي خواهيم موارد ايمني و 
پروتكل هاي بهداشتي از جمله قرنطينه و انجام تست هاي الزم را در دستور 
كار قرار دهند و كامالً اين موارد را رعايت كنند تا سالمتي كشتي گيران كه 

از اولويت هاي اصلي ما محسوب مي شود به خطر نيفتد.«
    

اگرچه تمرينات ملي پوشان المپيكي تكواندو بعد از وقفه چند ماهه دوباره 
از سر گرفته ش��ده ولي هنوز مجوزي براي برگزاري تمرينات ساير تيم ها و 
برگزاري مسابقات صادر نشده است. سي و دومين جلسه ستاد كرونا در ورزش 
در حالي به ميزباني فدراسيون تكواندو برگزار شد كه رئيس اين فدراسيون 
ابراز اميدواري كرد مجوز برگزاري مسابقات ليگ به زودي صادر خواهد شد. 
محمد پوالدگر در اين باره اظهار داشت: »مسابقات ليگ براي ما حائز اهميت 
است. ليگ تكواندو يك نقطه قوت براي ماست و در ليگ هاي مختلف، 9هزار 
تكواندوكار و مربي در قالب 430تيم حضور دارند كه همگي در بالتكليفي 
قرار دارند. اميدوارم ليگ 27س��اله خود را بدون وقفه ادامه دهيم.« رئيس 
فدراسيون تكواندو از مسئوالن خواست براي جبران هزينه هاي تحميلي كرونا 
چاره اي بينديشند: »براي گرفتن تست هاي پي سي آر هزينه هاي سنگيني 
به فدراسيون ها تحميل مي شود ولي براي س��المتي ورزشكاران ما موظف 
هستيم اين پروتكل ها را رعايت كنيم. با توجه به شرايط اقتصادي حكمفرما 
در كشورمان، اكثر رؤساي فدراسيون ها يكي از درخواست شان از فدراسيون 
پزشكي ورزشي، كمك براي مرتفع كردن هزينه هاي تست هاي كرونا بود. همه 
فدراسيون ها انتظار دارند فدراسيون پزشكي ورزشي در اين زمينه كمك كند. 
مخصوصاً در حوزه  بيمه اي، شركت هاي بيمه مي توانند ياري رسان باشند. بايد 
هماهنگي عمومي بين نهادهاي مختلف ورزشي كشور اتفاق بيفتد تا قهرمانان 
بتوانند به فعاليت هايشان ادامه دهند. رويداد ورزشي يكي از فاكتورهايی است 

كه در خصوص مبارزه با اين ويروس منحوس به همه كمك كند.«
    

ليگ برتر بسكتبال هم از 15آبان به صورت متمركز در تهران آغاز خواهد 
شد.  رامين طباطبايي رئيس فدراسيون بسكتبال در گفت وگو با ايسنا، رفت 
و آمد تيم ها بين شهرهاي مختلف در شرايط كرونا را خطرناك عنوان كرد: 
»اگر 16تيم در مسابقات ليگ شركت كنند، دوگروه هشت تيمي تشكيل 
خواهيم داد كه هر گروه بايد هر هفته چهار بازي انجام دهد. براي جلوگيري 
از خستگي تيم ها، قرار است هر گروه چهار بازي خود را در يك هفته برگزار 
كرده و هفته بعد را استراحت كند. فعالً بازي هاي دور رفت در تهران است و 

بايد ببينيم شرايط تا برگزاري مسابقات پلي آف چگونه خواهد بود.«

بارسا، فراري از آرامش
كاتاالن ها بحراني ترين روزهاي خود را پشت 
سرمي گذارند. ماه هاس��ت بارسلونا رنگ 
آرامش به خود نديده و هر روز يك حاشيه 
جديد در رسانه ها مطرح مي شود. درست 
است كه داستان ليونل مسي و سرمربي تيم 
به خير و خوشي تمام شد اما لوئيز سوارز به 
تنهايي بار همه حواشي را به دوش مي كشد. 
بعد از قرار گرفتن نام اين مهاجم در ليست 
فروش گمانه زني هايي ب��راي انتقال او به 
يوونتوس مطرح شد، هر چند اين انتقال به س��رانجام نرسيد ولي هنوز 
تكليف سوارز مشخص نيست، بعد از آن هم حرف اتلتيكومادريد به ميان 
آمد و گويا مذاكرات هم خوب پيش مي رفت، منتها مديران باشگاه بارسا 
بحث انتقال سوارز را به تيم دوم مادريد منتفي كردند، مگر اينكه اتلتيكو 
حاضر به پرداخت پولي هنگفت به بارسا شود. اين رفتارهاي ضد ونقيض 
باشگاه حسابي سوارز را عصباني كرده است، حتي شنيده شده اين بازيكن 
ناراضي به زودي يك كنفرانس خبري ترتيب مي دهد و انتقادهايش را از 
مديريت بارتومئو علني مي كند. طبق توافق سوارز با مديريت باشگاه، انتقال 
او به باشگاه هاي رئال، يونايتد، سيتي و پاريسن ژرمن ممنوع است ولي در 
لحظه آخر بارتومئو نام اتلتيكو را نيز به اين ليست افزود. جنجال به پا شده 
در مورد تقلب بازيكن اروگوئه اي در امتحان زبان ايتاليايي هم تازه ترين 
حاشيه بازيكن ناراضي است، البته مشكالت به همين جا ختم نمي شود؛ 
بارسا در پساكرونا شرايط بدي داشته است، عالوه بر نتايج ضعيف، از دست 
دادن چند جام و بركناري كيكه ستين، نارضايتي مسي نيز هفته ها در رأس 
اخبار ورزش جهان بود. خيلي ها تصور مي كردند با آمدن رونالد كومان اين 
مشكالت فروكش كند ولي تفكرات سرمربي جديد ماجرا را پيچيده تر هم 
كرد. فصل جديد الليگا شروع شده و تداوم اين كشمكش ها مستقيماً در 
عملكرد تيم تأثير منفي خواهد داشت. كاتاالن ها اگر مي خواهند افتضاح 

فصل پيش تكرار نشود، بايد هر چه زودتر آرامش را به تيم بازگردانند.

سم مارسدن

ESPN  

كاراته از آبان براي المپيك استارت مي زند
اردوي تيم ملي كاراته كشورمان با رعايت پروتكل هاي بهداشتي از هفته 
اول آبان آغاز مي ش��ود. ملي پوشان كش��ورمان از روز شنبه پنجم مهر 
ماه طبق برنامه مربي بدنساز و زير نظر مربيان تيم، تمرينات خود را به 
صورت انفرادي و خارج از اردو آغاز می كنند و بعد از گذشت يك ماه از 
اين تمرينات، اردوهاي تيم ملي كاراته از هفته اول آبان ماه با رعايت كامل 
پروتكل بهداشتي آغاز خواهد شد. قرار است در مرحله نخست اردوي تيم 
ملي ذبيح اهلل پورشب، سجاد گنج زاده، امير مهدي زاده و بهمن عسگري 
حضور داشته باشند. ملي پوش��ان كاراته ايران خود را آماده حضور در 
رقابت هاي انتخابي كاراته در رباط مراكش مي كنند. تا به امروز دو سهميه 

المپيك كاراته ايران در بخش مردان قطعي شده است. 

ليگ بسكتبال چطور برگزار مي شود؟
در حالي مسابقات ليگ برتر بسكتبال مردان ايران از تاريخ 15آبان احتماالً به 
صورت متمركز در تهران برگزار می شود كه ديروز رامين طباطبايي، رئيس 
فدراسيون بسكتبال ايران به ايسنا گفت: »در حال حاضر نحوه برگزاري اين 
رقابت ها كامل مشخص نشده است، اما اگر 16تيم در مسابقات ليگ شركت 
كنند، دوگروه هشت تيمي تشكيل خواهيم داد كه هر گروه بايد هر هفته 
چهار بازي انجام دهد. در هر دو  گروه چهار تيم روزهاي دوشنبه و سه شنبه 
و چهار تيم ديگر آن گروه روزهاي پنج شنبه و جمعه بازي خواهند كرد تا 
شرايط رفت و آمد را كه به خاطر شيوع ويروس كرونا خطرناك است، كم 
كند. براي جلوگيري از خستگي تيم ها، قرار است هر گروه چهار بازي خود 

را در يك هفته برگزار كرده و هفته بعد را استراحت كند.«

استقالل- االهلي عربستان؛ دوئل صعود

داستان پرسپوليس هم به اما و اگر كشيد!


